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Od redakcji
From the Editor

Niniejszy numer Sztuki Leczenia poświę-
cony jest tematowi wykorzystania psy-
chologii klinicznej w pracy z chorymi 

somatycznie. Artykuły w nim zamieszczone, 
rozpatrywane jako pewna całość, zdają się 
odzwierciedlać specyfi czny rys krakowskiej 
psychologii klinicznej polegający na łączeniu 
teorii z praktyką oraz zobiektywizowanego 
podejścia ilościowego z podejściem jakościo-
wym, nie tylko uwzględniającym, ale i uwypu-
klającym specyfi cznie ludzki wymiar rozpatry-
wanych zjawisk. 

W tym miejscu należy przywołać wybit-
ną postać zmarłej 20 lat temu Profesor Marii 
Einhorn-Susułowskiej, pierwszego kierownika 
Zakładu Psychologii Klinicznej UJ, która pod 
koniec lat pięćdziesiątych rozpoczęła w Kra-
kowie ścisłą współpracę z lekarzami, budu-
jąc między innymi podstawy nowoczesnego 
modelu pracy psychologa klinicznego – naj-
pierw w obszarze psychiatrii, a potem także 
i innych gałęzi medycyny. Po śmierci Profe-
sor Susułowskiej jej dzieło podjęli uczniowie 
Pani Profesor, wśród których wymienić należy 
zwłaszcza Profesor Dorotę Kubacką-Jasiecką, 
kolejnego kierownika Zakładu Psychologii Kli-
nicznej UJ, a później kierownika Zakładu Psy-
chologii Zdrowia i Interwencji Kryzysowej IPS 
UJ. Kontynuatorów integracyjnego, a przede 
wszystkim głęboko humanistycznego nurtu 

krakowskiej psychologii klinicznej wśród zna-
czących postaci krakowskich psychologów 
jest oczywiście znacznie więcej, lecz nie tu jest 
miejsce, aby poszerzać ten temat. 

Umieszczone w obecnym tomie artykuły, 
jak się wydaje, dość dobrze przybliżają zada-
nia psychologa w obszarze współpracy z pa-
cjentami chorymi somatycznie, choć z pew-
nością nie wyczerpują wielu, poruszonych tu 
tylko, ważnych tematów, ani nie dostarcza-
ją pełnego obrazu zagadnień wymagających 
udziału psychologa w trakcie procesu diagno-
zy i terapii. Pozwalają jednak uchwycić kil-
ka najważniejszych cech ogólnego modelu 
jego zawodowego funkcjonowania w prak-
tyce klinicznej, a ich lektura może być intere-
sująca zarówno dla środowiska psychologów, 
jak i dla współpracujących z nimi fachowców:  
lekarzy, pielęgniarek, położnych, fi zjoterapeu-
tów i innych pracowników opieki zdrowotnej, 
a co więcej – może zainteresować także pa-
cjentów oraz członków ich rodzin. 

Ponieważ prace znajdujące się w obecnym 
numerze zostały pokrótce omówione w arty-
kule redakcyjnym prof. UP dr hab. Heleny Wro-
ny-Polańskiej, pozostaje mi jedynie życzyć 
Czytelnikom interesującej lektury.
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